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Městská část Praha-Řeporyje
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Čj./SZn:

Vaše značka:

Vyřizuje:

SZ MČ P-ŘPRJ 02426/2018

V Praze dne:
5. 12. 2018

Počet listů:

Počet příloh:

Počet listů příloh:

Počet svazků příloh:

2

0

0

0

Věc: Poskytnutí informace č. 09/2018 podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci etického
kodexu zaměstnance a zastupitele

Městská část Praha – Řeporyje obdržela dne 3. 12. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:

1.

Dotaz: Má váš úřad etický kodex zaměstnance?
Odpověď: Ano.

2.

Dotaz: Pokud ano, od jakého roku platí současný.
Odpověď: od 15. 10. 2016

3.

Dotaz: Je váš etický kodex zaměstnance veřejně přístupný?
Odpověď: Ne.

4.

Dotaz: Byl vypracován podle vzoru připraveného Ministerstvem vnitra ČR a schváleného Vládou
ČR, jiného či vlastního návrhu?
Odpověď: Vlastní zpracování.

5.

Dotaz: Je váš etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování úředníka nebo je
užíván i při řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto
použit? (Je možno odpovědět řádově.)
Odpověď: Seznamuje úředníky se základními zásadami a povinnostmi na pracovišti, tedy spíše
informační charakter. Použít jej k řešení problémů nebylo od doby platnosti třeba, neboť taková
situace nenastala.
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6.
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Dotaz: Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zaměstnance?
Odpověď: Viz odpověď v bodu 5. – nebylo řešeno.

7.

Dotaz: Má vaše městská část etický kodex zastupitele?
Odpověď: Nemá

8.

Dotaz: Pokud ano, od jakého roku platí současný?
Odpověď: --

9.

Dotaz: Je váš etický kodex zastupitele veřejně přístupný?
Odpověď: --

10. Dotaz: Byl vypracován podle vzoru Hl. m. Prahy, jiného či vlastního návrhu?
Odpověď: -11. Dotaz: Je váš etický kodex zastupitele informačního charakteru pro chování zastupitele nebo je
užíván i při řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto
použit? (Je možno odpovědět řádově.)
Odpověď: -12. Dotaz: Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zastupitele?
Odpověď: --

Za poskytnutí informace není od žadatele požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů za
poskytování informací, neboť zpracování informace nevyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání a
zpracování ani náklady na poštovní služby, protože informace se doručuje v elektronické formě na emailovou adresu žadatele.

Miloslava Jirasová, v.r.
tajemnice

